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Medida Proposta n.º2 

 

Ficha sobre a Medida 

 

Designação da Medida Proposta – Assinale a sua opção com um X: 

Natureza Legislativa (regulamentação para aplicação dos FEEI ou outra)  

Sistemas de Informação (melhorias ou novas funcionalidades a introduzir nos SI existentes)  

Formas de ajudas (propostas de melhoria dos tipos de ajudas existentes e utilização de custos 

simplificados)  

 

 

Descrição Sucinta da Medida Proposta 

 

 

Resultados esperados (O que pretende obter com a Medida Proposta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiamento por contratos-programa ou taxa fixa (flat rate – custos calculados 
pela aplicação de uma determinada percentagem a uma categoria de custos), custos 
unitários (custos calculados com base em tabelas normalizadas) ou montantes fixos 
ou forfetários (lump sums – destinados a cobrir parte ou totalidade dos custos de 
certas operações) são opções bastante interessantes para a simplificação ao nível dos 
custos. 

1) Reforçar a capacitação técnica e de gestão das próprias entidades; 2) Aumentar a 
sua sustentabilidade, eficácia e eficiência na gestão dos projetos; 3) Reconhecer as 
diferenças organizativas das diversas entidades, valorizando as várias formas de 
trabalhar e de gestão das diferentes organizações, não implicando uma diminuição 
dos resultados a alcançar 4) Respeitar a autonomia de gestão e iniciativa das 
organizações, mantendo o nível de exigência quanto aos resultados.   

 

 

X 
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Medida Proposta n.º3 

 

Ficha sobre a Medida 

 

Designação da Medida Proposta – Assinale a sua opção com um X: 

Natureza Legislativa (regulamentação para aplicação dos FEEI ou outra)  

Sistemas de Informação (melhorias ou novas funcionalidades a introduzir nos SI existentes)  

Formas de ajudas (propostas de melhoria dos tipos de ajudas existentes e utilização de custos 

simplificados)  

 

 

Descrição Sucinta da Medida Proposta 

 

 

Resultados esperados (O que pretende obter com a Medida Proposta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formas de financiamento menos penalizadoras, nomeadamente pela 
disponibilização de adiantamentos ou pelo desenvolvimento de soluções de apoio 
complementares que permitam fazer face à comparticipação nacional nos casos em 
que o financiamento é apenas parcial. É também importante que o pagamento das 
tranches ocorra com prazos reduzidos, após a apresentação de contas.  

1) Garantir a qualidade contínua dos projetos e um não abrandamento no seu 
desenvolvimento por restrições de tesouraria, por exemplo no caso das OSFL; 2) 
Reforçar a capacidade financeira das organizações (gestão de tesouraria) sem custos 
adicionais; 3)  Reduzir os períodos de compasso financeiro das organizações, entre a 
realização e reembolso da despesa;  
  

 

 

X 
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Medida Proposta n.º4 

 

 

Ficha sobre a Medida 

 

Designação da Medida Proposta – Assinale a sua opção com um X: 

Natureza Legislativa (regulamentação para aplicação dos FEEI ou outra)  

Sistemas de Informação (melhorias ou novas funcionalidades a introduzir nos SI existentes)  

Formas de ajudas (propostas de melhoria dos tipos de ajudas existentes e utilização de custos 

simplificados)  

 

 

Descrição Sucinta da Medida Proposta 

 

 

Resultados esperados (O que pretende obter com a Medida Proposta) 

 

 

- Adequação do Sistema de Informação às características dos projetos. O 
sistema deverá ser de fácil preenchimento, incluir campos para a descrição de 
resultados, além dos indicadores, que permitam a compreensão, caracterização das 
mais valias e resultados do projeto para o desenvolvimento do território e/ou das 
pessoas envolvidas. O SI deve guardar a informação introduzida, de modo a evitar a 
contínua e repetida introdução de dados (ex. beneficiários/as, PA, etc).     

1) Garantir uma maior compreensão dos projetos numa perspetiva de 
acompanhamento/avaliação on-going e ex-post; 2) Garantir um maior 
acompanhamento das entidades, sob uma perspetiva preventiva; 3) Reduzir as 
hipóteses de erros técnicos na gestão de projeto; 4) Criar uma leitura global de 
processo histórico de projeto, aumentando a transparência; Plataforma – gestão de 
acompanhamento (mais para os projetos da área social, de modo a garantir a 
articulação de respostas – apoio psicossocial, emprego, formação). 

 

X 
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Medida Proposta n.º5 

 

 

Ficha sobre a Medida 

 

Designação da Medida Proposta – Assinale a sua opção com um X: 

Natureza Legislativa (regulamentação para aplicação dos FEEI ou outra)  

Sistemas de Informação (melhorias ou novas funcionalidades a introduzir nos SI existentes)  

Formas de ajudas (propostas de melhoria dos tipos de ajudas existentes e utilização de custos 

simplificados)  

 

 

Descrição Sucinta da Medida Proposta 

 

 

Resultados esperados (O que pretende obter com a Medida Proposta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Criação de mecanismos de acompanhamento de projetos com a filosofia de 
apoio e ajuda na execução física, que envolvam as entidades e que funcionem 
numa perspetiva preventiva e de acompanhamento, face à atual política de 
“fiscalização não pedagógica” dos procedimentos administrativos e financeiros, não 
colocando em primeiro lugar os resultados alcançados e a valorização do processo 
subjacente e das condicionantes ao seu desenvolvimento.       

1) Criar uma compreensão partilhada da gestão do projeto, nas suas dimensões 
principais e nos condicionalismos que deverão ser ultrapassados; Implementar um 
sistema de acompanhamento das entidades, sob uma perspetiva preventiva e 
pedagógica; 2) Reduzir erros de gestão de projeto, com ganhos numa gestão mais 
eficaz e eficiente, e evitando erros técnicos que no futuro possam por em causa o bom 
trabalho desenvolvido pelas organizações, obrigando a uma devolução de verbas.  

X 
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Medida Proposta n.º6 

 

 

Ficha sobre a Medida 

 

Designação da Medida Proposta – Assinale a sua opção com um X: 

Natureza Legislativa (regulamentação para aplicação dos FEEI ou outra)  

Sistemas de Informação (melhorias ou novas funcionalidades a introduzir nos SI existentes)  

Formas de ajudas (propostas de melhoria dos tipos de ajudas existentes e utilização de custos 

simplificados)  

 

 

Descrição Sucinta da Medida Proposta 

 

 

Resultados esperados (O que pretende obter com a Medida Proposta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Revisão da aplicabilidade do CCP. No âmbito dos FEEI, as entidades da Economia 
Social deverão estar isentas da aplicabilidade do Código da Contratação Pública, 
atendendo que os projetos não são prestações de serviços regulares financiados pelo 
Estado e este organismo não controla por apoio a um conjunto de atividades 
devidamente identificada a sua gestão ou o controle de órgãos de decisão. 

 

1) Diminuir a carga  burocrática e administrativa nas organizações; 2) Reforçar a 
capacitação técnica das próprias entidades e a sua autonomia face ao Estado 
enquanto OSFL de direito privado;3) Simplificar, os processos de gestão do quotidiano 
das organizações, mantendo-se os princípios da concorrência, transparência, ética e 
anticorrupção. 

X 
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Medida Proposta n.º7 

 

 

Ficha sobre a Medida 

 

Designação da Medida Proposta – Assinale a sua opção com um X: 

Natureza Legislativa (regulamentação para aplicação dos FEEI ou outra)  

Sistemas de Informação (melhorias ou novas funcionalidades a introduzir nos SI existentes)  

Formas de ajudas (propostas de melhoria dos tipos de ajudas existentes e utilização de custos 

simplificados)  

 

 

Descrição Sucinta da Medida Proposta 

 

 

Resultados esperados (O que pretende obter com a Medida Proposta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Avaliação de candidaturas e projetos com base nos resultados e produtos e 
não apenas na execução financeira, por recursos a indicadores qualitativos e 
adequados à realidade concreta dos projetos, assente numa lógica de avaliação de 
impacto social dos mesmos para o desenvolvimento e coesão territorial.   
- Criação de mecanismos de aferição de impacto social de projetos, envolvendo as 
redes socioterritoriais, para a definição de indicadores de avaliação de impacto social 
de projetos.  

1) Definir indicadores qualitativos nos processos de avaliação de candidaturas. 
Nalguns casos, os projetos aportam resultados muito benéficos para o 
desenvolvimento dos territórios, que não são mensuráveis quantitativamente, mas sim 
qualitativamente; 2) Promover processos de avaliação de projetos mais justos e 
adequados.  
 

X 

 

 



Portugal 2020 

Proposta de medidas de simplificação, administrativas e regulamentares, tendentes a 

uma melhoria do acesso e da transparência na aplicação dos FEEI  

 

Medida Proposta n.º8 

 

 

Ficha sobre a Medida 

 

Designação da Medida Proposta – Assinale a sua opção com um X: 

Natureza Legislativa (regulamentação para aplicação dos FEEI ou outra)  

Sistemas de Informação (melhorias ou novas funcionalidades a introduzir nos SI existentes)  

Formas de ajudas (propostas de melhoria dos tipos de ajudas existentes e utilização de custos 

simplificados)  

 

 

Descrição Sucinta da Medida Proposta 

 

 

Resultados esperados (O que pretende obter com a Medida Proposta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gestão dos FEEI numa lógica de plurifundos, com aplicação de um conjunto de 
fundos em função dos objetivos e atividade, satisfazendo assim a natureza 
multissectorial e integrada das intervenções, ou pelo menos possibilitem a integração 
num mesmo projeto de ações financiadas por fundos diversos.  

 

1) Possibilitar respostas mais adequadas e integradas, respondendo aos objetivos dos 
projetos; 2) Criar uma flexibilidade de natureza multissectorial que possibilidade 
intervenções integradas num território; 3) Reduzir o grau de “formatação” das medidas 
disponíveis, tornando assim possível uma maior heterogeneidade e 
complementaridade de intervenções no terreno e junto das comunidades. 
 

X 
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Medida Proposta n.º9 

 

 

Ficha sobre a Medida 

 

Designação da Medida Proposta – Assinale a sua opção com um X: 

Natureza Legislativa (regulamentação para aplicação dos FEEI ou outra)  

Sistemas de Informação (melhorias ou novas funcionalidades a introduzir nos SI existentes)  

Formas de ajudas (propostas de melhoria dos tipos de ajudas existentes e utilização de custos 

simplificados)  

 

 

Descrição Sucinta da Medida Proposta 

 

 

Resultados esperados (O que pretende obter com a Medida Proposta) 

 

 

 

 

- A capitalização de experiências anteriores. Os FEEI devem prever a capitalização 
de experiências anteriores, dos locais e dos programas, absorvendo boas práticas do 
passado, pois uma vez testadas e aprovadas, estas práticas terão maior probabilidade 
de sucesso, sem por em causa obviamente, o financiamento de projetos inovadores.  

1) Promover o financiamento de projetos inovadores e com forte impacte social, que 
terminaram devido ao terminus  do financiamento; 2) Promover a continuidade e 
articulação de respostas e serviços às comunidades, que uma vez testadas e com 
sucesso, são terminadas por falta de financiamento.   
 

X 
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Medida Proposta n.º10 

 

 

Ficha sobre a Medida 

 

Designação da Medida Proposta – Assinale a sua opção com um X: 

Natureza Legislativa (regulamentação para aplicação dos FEEI ou outra)  

Sistemas de Informação (melhorias ou novas funcionalidades a introduzir nos SI existentes)  

Formas de ajudas (propostas de melhoria dos tipos de ajudas existentes e utilização de custos 

simplificados)  

 

 

Descrição Sucinta da Medida Proposta 

 

 

Resultados esperados (O que pretende obter com a Medida Proposta) 

 

 

 

 

 

 

 

- Estabelecimento de parcerias e /ou consórcios para implementação dos 
projetos, entre entidades públicas e privadas, deverá ser critério para a elegibilidade 
de candidaturas aos FEEI. Esta proposta tem como finalidade o desenvolvimento de 
parcerias e consórcios entre diferentes atores locais, promovendo assim o 
desenvolvimento territorial numa lógica de ação integrada e criar as mesmas 
oportunidades para todas as organizações.    

1) Promover a igualdade de  oportunidades de acesso a financiamentos por parte do 
conjunto das organizações que contribuem para os processos de gestão do 
desenvolvimento territorial; 2) Contribuir para a valorização e reconhecimento dos 
bens e serviços prestados pelas organizações da sociedade civil.  
 

X 
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Medida Proposta n.º11 

 

Ficha sobre a Medida 

 

Designação da Medida Proposta – Assinale a sua opção com um X: 

Natureza Legislativa (regulamentação para aplicação dos FEEI ou outra)  

Sistemas de Informação (melhorias ou novas funcionalidades a introduzir nos SI existentes)  

Formas de ajudas (propostas de melhoria dos tipos de ajudas existentes e utilização de custos 

simplificados)  

 

 

Descrição Sucinta da Medida Proposta 

 

 

Resultados esperados (O que pretende obter com a Medida Proposta) 

 

 

 

 

 

 

- Isenção ou elegibilidade de custos associados às operações bancárias, como 
condição prévia para o desenvolvimento de projetos de desenvolvimento local. No 
entanto, no caso dos projetos de investimento, os custos associados às operações 
bancárias deverão ser elegíveis no quadro das despesas de projeto, não causando 
assim um acréscimo de custos para a organização.  

1) Diminuir a carga dos processos burocráticos e administrativos aquando os processo 
de candidatura; 2)Promover a igualdade de  oportunidades de acesso a 
financiamentos por parte do conjunto das organizações que contribuem para os 
processos de gestão do desenvolvimento territorial; 3) Salvaguardar o património 
pessoal dos/as dirigentes das OSFL.  

 

 

X 


